
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

Δευτερεύουσες Προτάσεις  

Χρόνοι και Εγκλίσεις 

 

 Οι Χρόνοι διακρίνονται σε 

 Αρκτικούς  

      Ενεστώτας – Παρακείμενος [Κυρίως] – Μέλλοντας – Συντελεσμένος Μέλλοντας 

 Ιστορικούς 

Παρατατικός – Παρακείμενος [Ιστορικός] – Υπερσυντέλικος  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν πρέπει να συγχέουμε το Γραμματικό όρο ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

Α.- ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 Ο Ενεστώτας δηλώνει πράξη που γίνεται, που συνήθως επαναλαμβάνεται και 

που έχει γίνει στο παρελθόν. 

 Ο Παρατατικός δηλώνει πράξη που γίνεται και διαρκεί ή συνήθως 

επαναλαμβάνεται στο παρελθόν. 

 Ο Μέλλοντας δηλώνει πράξη που θα γίνεται ή θα γίνει στο μέλλον. Πολλές 

φορές τίθεται και αντί Προστακτικής 

 Ο Παρακείμενος [Κυρίως] δηλώνει πράξη που έχει γίνει ή κατάσταση 

προερχόμενη από τέτοια πράξη. Πολλές φορές ισοδυναμεί με Ενεστώτα. 

 Ο Παρακείμενος [Ιστορικός] δηλώνει πράξη που έγινε στο παρελθόν. 

Ισοδυναμεί με τον Αόριστο της Αρχαίας Ελληνικής. 

 Ο Υπερσυντέλικος δηλώνει πράξη που έχει γίνει στο παρελθόν. 

 Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας δηλώνει πράξη που θα έχει γίνει στο παρελθόν. 
 

Β.- ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 Οι Λατίνοι λάμβαναν υπόψη το χρόνο που θα διάβαζε την επιστολή ο 

παραλήπτης.  

 Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούσαν: Παρατατικό – Παρακείμενο Ιστορικό – 

Υπερσυντέλικο. 
 

Γ.- ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Γενικά η ΟΡΙΣΤΙΚΗ είναι η ΄Εγκλιση που εκφράζει το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

 Ενεστώτας → αναφέρεται στο Παρόν ή εκφράζει το ισχύον γενικά 

 Παρατατικός → αναφέρεται στο Παρελθόν για γεγονός διαρκές ή επαναλαμβανόμενο 

 Μέλλοντας → αναφέρεται στο Μέλλον 

 Παρακείμενος → αναφέρεται στο Παρελθόν 

 Υπερσυντέλικος → αναφέρεται στο Παρελθόν και δηλώνει Προτερόχρονο 

 Συντελεσμένος Μέλλοντας → αναφέρεται στο Μέλλον και δηλώνει Προτερόχρονο 

 

 



 

 

 

Δ.- Οι ΑΡΝΗΣΕΙΣ των Προτάσεων 

 Με ΟΡΙΣΤΙΚΗ: non – nemo – nullus – numquam – nihil –  

                         non-neque – neque-neque – nec-nec – ne-quidem 

 Με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ: ne    [σπάνια non] 
 

Ε.- ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ → δηλώνει το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ [Προτάσεις Κρίσεως] 

 Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ → δηλώνει το ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ [Προτάσεις Επιθυμίας] 

Α.- Ανεξάρτητες [Κύριες] Προτάσεις 

 Η Υποτακτική διακρίνεται ανάλογα με τη σημασία της πρότασης στην 

οποία βρίσκεται. 

 Διακρίνουμε  

 Προτάσεις Κρίσεως [ Άρνηση non ] 

 Δυνητική Υποτακτική 

                     *Για το Παρόν εκφορά με Ενεστώτα και Παρακείμενο 

                     *Για το Παρελθόν εκφορά με Παρατατικό 

 Υποτακτική του Απραγματοποίητου 

           *Για το Παρόν εκφορά με Παρατατικό 

                     *Για το Παρελθόν εκφορά με Υπερσυντέλικο 

 Προτάσεις Επιθυμίας [ Άρνηση ne και σπάνια non ] 

 Προτρεπτική, συνήθως σε Ενεστώτα α΄ Πληθυντικό πρόσωπο 

 Απαγορευτική, σε Ενεστώτα – Παρακείμενο  

 Ευχετική, με το utinam  

                      *Ευχή Πραγματική, με Ενεστώτα - Παρακείμενο 

                      *Ευχή μη Πραγματική, με Παρατατικό – Υπερσυντέλικο  

 Παραχωρητική, με Ενεστώτα – Παρακείμενο  

 Απορρηματική, κυρίως σε Ευθείες Ερωτήσεις, με Ενεστώτα - Παρατατικό 

Β.- Εξαρτημένες [Δευτερεύουσες] Προτάσεις 

 Η χρήση της Υποτακτικής είναι ανάλογη με το είδος και την εκφορά για 

κάθε Δευτερεύουσα Πρόταση. 

 Σημαντικό λόγο της εξάρτησης – εκφοράς έχει η Ακολουθία των Χρόνων. 

 Βλέπε σε άλλα άρθρα σχετική ανάλυση. 
 

 Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

→ Στον Ενεστώτα, όταν αυτό που προστάζεται πρέπει να γίνει ή να γίνεται. 

      → Στο Μέλλοντα, όταν αυτό που προστάζεται πρόκειται να γίνει, αφού γίνει 

                                          κάτι άλλο προηγουμένως. 

       → ΠΡΟΣΟΧΗ η Απαγόρευση δεν είναι προσταγή. 

 



 

 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στη Συντακτική αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας Πρότασης, είτε με Οριστική είτε 

με Υποτακτική, δηλώνουμε τα εξής: 

 Αναλυτικά το είδος της Πρότασης 

 Με ποιο τρόπο λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει 

 Με τι εισάγεται και δικαιολόγηση όπου χρειάζεται για το μέσο εισαγωγής 

 Εκφορά – Εξάρτηση και αναλυτική δικαιολόγηση 

 Για την ΄Εγκλιση 

 Για το Χρόνο 

 Τυχόν ιδιομορφία ή ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να αναφερθεί 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Κείμενο 23 : Funus ita paravit, ut ignoraretur a marito 

Funus ita paravit: Κύρια Πρόταση – εκφέρεται με Οριστική [δηλώνει το 

πραγματικό] – Χρόνου Παρακειμένου [αναφέρεται στο Παρελθόν]. 

Ut ignoraretur a marito: Δευτερεύουσα Επιρρηματική Συμπερασματική πρόταση – 

Ενδεικτικό στοιχείο το επίρρημα ita στην Κύρια πρόταση – λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το αποτέλεσμα στο ρήμα paravit της 

Κύριας πρότασης – Εισάγεται με τον Συμπερασματικό Σύνδεσμο ut, όπως όλες οι 

προτάσεις αυτού του είδους – Εκφέρεται με Υποτακτική, έγκλιση των 

Συμπερασματικών Προτάσεων, διότι στη Λατινική το απαοτέλεσμα θεωρείται 

πάντοτε ως Υποκειμενική κατάσταση – Χρόνου Παρατατικού, διότι εξαρτάται από 

ρήμα ιστορικού χρόνου [paravit: οριστική ιστορικού παρακειμένου] – Υπάρχει 

Ιδιομορφία στην Ακολουθία των Χρόνων. 
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